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IT I PRAKSIS OG 
GEVINSTREALISERING



IT I PRAKSIS

IT I PRAKSIS 2011

• Baseres på undersøkelser gjennomført 

i vår/sommer 2011

• 220 private og offentlige virksomheter 

har deltatt i undersøkelsen

• IT i praksis kartlegger utviklingen 

innenfor digital virksomhetsutvikling 

og innovasjon, og beskriver 

fremtidige tendenser i arbeidet med 

IT.

• Undersøkelsen gjøres blant de 500 

største offentlige og private 
• IT i praksis 2011 er 4. årgang av 

rapporten i Norge – utgis for 16 gang i 

Danmark

største offentlige og private 

virksomhetene i Norge

• Retter seg mot både øverste 

forretningsansvarlige og øverste IT-

ansvarlige. 

• Inkluderer borgernes synspunkter på 

samhandling med det offentlige



PROSJEKTER FEILER OG GEVINSTER UTEBLIR

Kilde: 
Double Whammy – How ICT Projects are Fooled by 
Randomness and Screwed by Political Intent, Saîd

Basert på en gjennomgang av 1471 
offentlige og private prosjekter i flere 
land

”One in six projects (17%) with 
cost overruns of nearly +200% and 
schedule slippage of nearly 70%”

Kilde: 
Professionalisering af arbejdet med it-projekter i

”Siden 2001 har der i de største
statslige it-projekter været
budgetoverskridelser for samlet set 
omkring en mia. kr.”

Utfordringer knyttet til manglende pro-
sjektmodenhet, risikofylte prosjekter, 
mistillitsforhold til leverandørene

Randomness and Screwed by Political Intent, Saîd
Business School ved University of Oxford i England. 
Aug 2011

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i
staten – Afrapportering fra arbejdsgruppen
vedrørende bedre statslige it-projekter, Mai 2010. 
Finansministeriet Danmark

Kilde:  John & Daniel, Elizabeth (2006): Benefits 
Management, Delivering Value from IS & IT 
Investments. West Sussex, England: John Wiely & 
Sons Ltd. P. 35

Over 70 % of IT projects fail to 
deliver the expected benefits

Kilde: Office of Government Commerce (2004), 
OGC Successful Delivery Toolkit

Deficiencies in benefits capture 
bedevils nearly 50% of government 
projects

30-40% of systems to support 
business change deliver no benefits 
whatsoever



EKSEMPLER FRA MEDIA



GEVINSTREISEN 
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Prosjektledelse
Gjennomføres i en prosjektorganisatorisk 

sammenheng

Gevinstledelse
Gjennomføres i en basisorganisatorisk 

sammenheng



ØKENDE MODENHET INNEN PROSJEKTLEDELSE

Modenhet for prosjektledelse (private og offentlige)



LAV MODENHET INNEN GEVINSTREALISERING, MEN DE SOM 
JOBBER SYSTEMATISK LYKKES

Modenhet for gevinstrealisering (private og offentlige)
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VI TAR I STADIG STØRRE GRAD I BRUK ERFARINGER FRA 
ANDRE GJENNOM BRUK AV ETABLERTE RAMMEVERK 
Utbredelse av rammeverk og verktøy (private)
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Benyttes i dag

Benyttes i dag, og vil bli benyttet mer de neste tre årene

Benyttes ikke i dag, men vil bli benyttet mer de neste tre årene



HVORDAN KAN VI VITE OM VI LYKKES NÅR VI IKKE 
FØLGER OPP PÅ EFFEKTEN AV VÅRE INVESTERINGER?
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Bruk av business Case, evaluering og 
effektoppfølging (offentlige og privat 2010)



7 skritt for bedre praksis innen 
gevinstrealisering

1. Utarbeid en tydelig visjons formulering 
Avstemmer forventninger – gir et tydelig mål for fremtiden - egnet for kommunikasjon til interessenter 

2. Etabler klare gevinstprofiler 
Identifiserer og dokumenterer de enkelte gevinster på målbar vis med indikatorer for oppnåelse og 
forventet tidspunkt for realisering

3. Legg til rette for aktiv interessenthåndtering 
Kartlegger interessenter og beskriver arbeidet med involvering og kommunikasjon til disse gjennom 
hele endringsforløpet

4. Etabler en klar Blueprint
Gi en detaljert fremtidsbeskrivelse av organisasjonen slik den ser ut når endringen er gjennomført

5. Synliggjør forutsetninger for gevinst gjennom et gevinstavhengighets kart 
Identifiserer nødvendige enablers og forretningsendringer samt kartlegger innbyrdes årsak-virkning
sammenheng til gevinster

6. Etabler organisatoriske roller og ansvar knyttet til realisering av gevinster
Fastsetter tydelige organisatoriske roller og ansvar i forhold til gevinstrealiseringen. Det tas 
utgangspunkt i den basisorganisasjon hvor endringen skal settes i drift

7. Utarbeid en klar plan for realisering av gevinst (gevinstrealiseringsplan)
Viser planen for realisering avgevinster med en tidsprofil som slutter når de siste gevinster forventes 
realisert



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

DATAFORENINGENS MEDLEMMER KAN LASTE NED 
UNDERSØKELSEN PÅ DND’S MEDLEMSSIDER 

UNDERSØKELSEN KAN OGSÅ BESTILLES PÅ RAMBØLL 
MANAGEMENTS HJEMMESIDER 

-
WWW.RAMBOLL-MANAGEMENT.NO


